
 

1 

 

T.C. 

MALKARA BELEDİYESİ 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

KARAR TARİHİ  : 05.03.2018 

KARAR NO               : 54 

KONUSU                        : Ġçkili Yer Bölgesinden Çıkarılacak Yerler Hk. 

MECLİS 1. BAŞKAN V. : H.Vasfi GÜNER 

MECLİS KÂTİPLERİ  : Ali Ġhsan USLU,  Nuran BAġKÜTÜK 

OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: Hüseyin SĠMEN, AfĢin TURAN, Cem 

ÖZKAN, Volkan SOĞANCILAR, Hasan ÖZGÜR, Bahaettin CÖMERT, Hikmet ALTUĞ, 

Celal YILMAZ, Recai ÖRS, Ahmet ġENTÜRK, Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, 

Selma ġENTÜRK, Cafer KOCABAġ, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE, ġinasi 

KOLTUK, Mutlu GÜRER, Ġbrahim ZĠLBASTI, Mesut ġAHĠN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ:  UlaĢ YURDAKUL (KATILMADI),  

Ersan TEPE (İZİNLİ). 

 

MECLİS KARARI 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 05.03.2018 Pazartesi 

günü saat:16:00’da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Mart Ayı Toplantısının 2. 

BirleĢimi Meclis 1. BaĢkan V. H. Vasfi GÜNER BaĢkanlığında Olağan toplandı.  

 
05.03.2018 tarihli Ġçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon Raporu Meclise okundu. 

 

TALEP: 

 

01.03.2018 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen, 10.08.2005 tarih ve 

25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına 

ĠliĢkin Yönetmeliğin 29. 30. Ve 31. Maddelerine dayanarak belirlenen, Ġlçemizde mevcut içkili 

yerlerin artan taleplere cevap veremediği ve içkili yer bölgelerinin dar bir alan içerisinde 

toplandığından ayrıca bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararname ile değiĢiklik yapılması 

hakkındaki 24/05/2013 tarih ve 6487 sayılı kanun ile değiĢik 4250 sayılı kanunun 9. Maddesinde; bu 

Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satıĢının yapıldığı yerler ile örgün eğitim 

kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre 

mesafenin bulunması zorunludur denildiğinden geçmiĢ yıllarda içkili yerler bölgesi kapsamı içerisine 

alınmıĢ ancak mevzuat gereği örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler 

arasında kapıdan kapıya en az yüz metre Ģartını taĢımadığı belirlenen, bazı bölgelerde iĢyeri 

bulunmadığı, bazı bölgelerde bulunan iĢyerlerinin, iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı alabilmesi için 

gerekli Ģartları taĢımadığı, mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bazı bölgelerde bahse konu içkili 

iĢyerlerinin trafik güvenliğini tehlikeye düĢürecek yer ve konumda olduğu tespit edilen bazı bölgelerin 

içkili yer bölgesi kapsamından çıkarılması. 

       

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 
 

Belediye Meclisinin 02.12.2005 tarih ve 177 sayılı kararı ile Hacıevhat Mahallesi Uzunköprü Caddesi 

yeni adı ġehit Selim Vural Caddesi Çevre Yolu baĢlangıcı yolun sağ tarafında (Fatma KOCAKIR)’ a 

ait konuttan Hayrabolu Ġlçesi istikametine doğru yolun sağ tarafı eski No:86 yeni No: 90 dahil 

numaradan baĢlayarak No:120 dahil numaraya kadar, aynı cadde yolun sol tarafı (Habibe 

KOġUSUCU)’ nun evinden Hayrabolu istikametine doğru yolun sol tarafı eski No:93 yeni No:91 

dahil numaradan eski No: 131 yeni numara 133/A dahil numaraya kadar, aynı caddenin devamı 

Erenler semti ġahin Köyü yolu caddesi Hayrabolu Ġlçesi istikametine doğru yolun sol tarafı (Hayrettin 

ĠNAL)’ ın evinden No:1’ den baĢlayarak No:47/A dahil numaraya kadar, aynı cadde üzeri Murat 
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Erbay Ġlköğretim Okulu Yönetmelikte belirtilen mesafe dikkate alınarak (Fethi ARSLAN)’ ın evinden 

eski numara (63), yeni numara (65) dahil numaradan baĢlayarak yolun her iki tarafı Hayrabolu 

kavĢağından Foça köprüsüne kadar ve ġahin köyü istikametine doğru çifte köprülere kadar olan 

bölümler içkili yerler bölgesi krokisi içerisine alınmıĢ olup, belirtilen bölgelerde özellikle ġehit Selim 

Vural Caddesi üzerinde yerleĢim alanlarının çoğalması Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi tarafından 

yapımı devam eden ve tamamlandığında bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Aile YaĢam 

Merkezinin bulunması göz önünde bulundurularak belirtilen bölgelerin ve ġahin Köy yolu caddesi 

üzerinde yer alan askeri tesislere ve kıĢlaya yakınlığı, yeni yapılan huzur evine ve tesislerine 

yakınlığından dolayı içkili yer bölgesi kapsamından çıkarılmasına. 

 

Gazibey Mahallesi Ġnönü Caddesi Verem SavaĢ Dispanseri arkasından Gönence Köyü istikametine 

doğru yolun sağ tarafından (Bilal Kaynak)’ ın evinden baĢlayarak eski numarası (94) dahil yeni 

numara (94/A) dahil numaradan Belediye Mücavir Alan sınırları içinde bulunan Gönence köprüsüne 

kadar aynı cadde üzeri Yeni Mahalle Ġnönü Caddesi Verem SavaĢ Dispanseri arkasından (Sevgi 

Sokak)’ tan baĢlayarak Gönence Köyü istikametine doğru yolun sol tarafından eski numara 89 (dahil 

yeni numara (89) dahil numaradan, Belediye Fehmi Özkan tesisleri dahil olmak üzere Gönence köyü 

köprüsüne kadar olan bölgede Belediyemiz tesislerinin bulunmasından dolayı içkili yer bölgesi 

kapsamından çıkarılmasına. 

 

Camiatik Mahallesi eski ismi ġehitlik alt sokak, yeni ismi Muhtar  Kadir Karaağaçlı sokak eski 

numara (21) dahil, yeni numara(21/A) dahil, eski 11 (dahil) yeni 11/A dahil numaraya kadar olan 

bölgenin; 

 

Camiatik Mahallesi Zincirlihan sokak yolun sol tarafı 1/A dahil numaradan 19 (dahil) numaraya kadar 

aynı cadde üzeri yolun sağ tarafı eski 8 (dahil), yeni 8/A (dahil) numaradan eski 28, yeni 26/A dahil 

numaraya kadar olan bölgenin; 

 

Ġlçemiz Camiatik Mahallesi ġehitlik Caddesi No:1/A dahil numaradan No:11/A dahil numaraya kadar 

olan bölümde belirtilen alanların, ÇarĢı Camii ve Hacı Salih Camiine 100 Metre mesafeden yakın 

olması, Özel Ay Final Temel Lisesine 100 metre mesafeden yakında bulunması sebebiyle içkili yer 

bölgesi kapsamından çıkarılmasına; Ġçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonumuzca oybirliği ile karar 

verilmiĢtir.  

    

 

ġeklindeki Ġçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon Raporu Meclis Toplantısında görüĢülerek müzakere 

edilmiĢtir. 

 

KARAR: 

 

Ġçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon Raporu komisyondan geldiği Ģekli ile oylandı ve kabulüne 

oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

H.Vasfi GÜNER   Ali Ġhsan USLU                     Nuran BAġKÜTÜK 

MECLİS 1.BAŞKAN V.            KÂTİP ÜYE   KÂTİP ÜYE 
 


